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Versenykiírás 

A Szurka-Piszka Vívó SE a Magyar Vívó Szövetség megbízásából megrendezi a 

2019. évi Nemzetközi Veterán Vívóbajnokságot 
melyen belül a tőr versenyszám az EURÓPAI VETERÁN KÖRVERSENY első állomása 

Időpont:   2019. szeptember 14-15. 

Helyszín: Törökbálint Sportközpont - Törökbálint, Óvoda u. 6. 

Versenyszámok:  Női tőr/ Férfi tőr (40+, 50+, 60+, 70+) EVF előírásoknak megfelelően. 
 A 75+ és 80+ korosztályok együtt vívnak a 70+ korcsoportban. 

Ha a 80+os versenyzők nem kívánnak indulni a fiatalabb korcsoportban, nekik 

külön szervezzük a versenyt ami, nem számít Európai körversenynek. 

  Női kard/párbajtőr (40+, 50+, 60+, 70+, 75+, 80+) 
Férfi kard/párbajtőr (40+, 50+, 60+, 70+, 75+, 80+) 
Amennyiben a korcsoportban egy jelentkező van, úgy a versenyszám külön nem 
kerül megrendezésre hanem más korcsoporttal összevonva. 

Verseny programja: 2019. szeptember 14. szombat  
8.00-tól fegyverhitelesítés 
8.30-től nevezés 
10.00 női tőr, férfi tőr 
 
2019. szeptember 15. vasárnap  
7.00-tól fegyverhitelesítés 
7.30-től nevezés 
9.00 férfi párbajtőr, női kard 
11.00 férfi kard 
12.00 női párbajtőr  
 
A versenyszámok kezdési időpontjai a nevezők számától függően 
módosulhatnak! 

Indulhatnak:  Érvényes orvosi igazolással és versenyengedéllyel rendelkezők.  
A külföldi indulók egészségi felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésével – 
melléklet  

Nevezés: Az MVSZ információs rendszerén keresztül legkésőbb 2019. szeptember 9. hétfő, 
24 óráig. A külföldi és egyesületen kívüli versenyzők jelentkezését a 
hunfencing@hunfencing.hu-ra várjuk. 
A helyszínen nevezési lehetőség nincs! 

Jelentkezés: Legkésőbb 30 perccel a versenyszám kezdete előtt. 

Nevezési díj:  magyar versenyzőknek: 3 000 Ft/fő, külföldieknek 30euro/fő 
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Lebonyolítás: A nevezések alapján a DT dönti el az indulók létszámától függően.  

Díjazás:   A helyezettek díjazásban részesülnek. 
 

Korcsoportok:  

40+ : 1980-1971  
50+ : 1970-1961 
60+ : 1960-1951 
70+ : 1950->… 

Orvosi ügyelet: A Rendező biztosítja. 

Felszerelés:  

Az MVSZ előírásainak megfelelően. A versenyzők maguk felelnek felszerelésük megfelelő állapotáért! 

Az MVSZ Elnöksége által előterjesztett és elfogadott 19/2018/6-os számú szabálymódosításának 

értelmében, amely 2018. szeptember 01-től lépett érvénybe, a fejvéd esetében nem ajánlott, hanem 

kötelező lesz az 1600 N-os, amit természetesen az új előírások szerinti védelmi rendszerrel kell ellátni. 

Emellett a női mezőnyben a mellvéd használata kötelező, férfiaknak ajánlott. Legalább 350N-os 

vívóruha, de ajánlott a 800N-os és 800N-os hónaljvédő használata kötelező.  

Az elektromos felszerelést (fegyver, lamé, sisak) hitelesíttetni kell az alábbi időpontokban:  

2019. szeptember 14. szombat 8.00-10.00 között,  
2019. szeptember 15. vasárnap 7.00-12.30 óra között.  

A Rendezőség fenntartja azon jogát, hogy a hibás felszereléssel rendelkező versenyzőt a versenyből 

kizárja. 

A verseny helyszíne:  

Törökbálint, Óvoda utca 6.    http://www.tbsk.hu/kapcsolat.html 

 

 

 

Egyéb: 

Külföldi versenyzők! Nemzetenként, fegyvernemenként 4 vagy annál több nevező után 1 fő zsűrit kell 
delegáljanak. Zsűri hiányában 120 EUR / 4 induló díjat számítunk fel, melyet a nevezési díjjal együtt 
kell megfizetni. 

Az öltözőben vagy a csarnokban elhagyott tárgyakért, felszerelésért a Rendezőség felelősséget nem 
vállal, a verseny ideje alatt büfé üzemel. 

Szálláslehetőségek: 

Hotel Szt László Lovagkirály - Határ utca 26, 2045, Törökbálint 

Villamaxx Rácz-zug 06/79, 2045, Törökbálint,  

A.e.i.o.u. Oekotel Budapest TóparkTópark u. 2., 2045, Törökbálint, 

Kati Panzió Törökbálint Munkácsy Utca 6 2045 Törökbálint 

 

Budapest, 2019. július 30.  
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Erdődi Zoltán   Boczkó Gábor 
Elnök               Sportigazgató 

Szurka-Piszka Vívó SE  Magyar Vívó Szövetség 
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